
 
 

                                 
 

       

       LISTA DE MATERIAL 2021 
   

ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 
 

 

Os materiais deverão ser marcados com o nome completo do aluno, colégio, disciplina e série e 
encapados com plástico incolor (cadernos e livros). Durante o ano o material deverá ser reposto 
sempre que necessário. 
 
1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:  
 
04 cadernos (brochurão, vertical, pauta azul, linha sombreada azul 0,7X0,7 com margem, mínimo de  

  40 fls.): Língua Portuguesa, Matemática, Geografia/História e Ensino Religioso.  

   Evitar caderno de capa dura. Não será permitido caderno com espiral.                                                                                                                                                                                                                                                                            

01 caderno 96 fls., capa dura, sem pauta: Música (poderá ser mantido o caderno do ano anterior). 

01 pasta tipo envelope com fechamento horizontal, tamanho A4: Arte. 

01 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina e tamanho adequado à mochila): Para Casa   

   e circulares. 

05 sacos plásticos tamanho ofício, sem furos e mais resistentes.  

01 régua de plástico, 30 cm (não trazer régua de metal, nem maleável). 

01 caixa de Material Dourado 111 peças. 

Estojo escolar marcado com o nome do aluno, contendo: 

01 tesoura sem ponta com o nome gravado; 

01 borracha macia; 

01 apontador com reservatório; 

04 lápis pretos (não será permitido o uso de lapiseira); 

01 caneta marca texto, 

01 caixa de lápis de cor; 

01 cola (líquida ou bastão). 

 
2. LIVROS DIDÁTICOS:  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

SILVA, Cícero de Oliveira; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira; ABROMOVICK, Márcia Cristina. Aprender 

juntos língua portuguesa, 2. 6. ed. São Paulo: Edições SM, 2017. [De acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC]. 

 Minidicionário - Sugestões: Aurélio (Ed. Positivo), Michaellis (Ed. Melhoramentos), Houaiss (Ed. 

Objetiva). 

 
GEOGRAFIA e HISTÓRIA 

SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos geografia, 2. 6. ed. São Paulo: Edições SM, 2017. [De acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC]. 

 
MATEMÁTICA 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 2º Ano. Projeto Ápis. 4. ed. Ed. Ática, 2020. (Livro texto, Caderno 

de Atividades e Ápis Divertido).[De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC]. 

 
CIÊNCIAS 
Buriti Plus Ciências, 2. Projeto Buriti. São Paulo: Ed. Moderna, 2018. [De acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC]. 
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3. PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE: 
 
1) Our World 1, second edition, student book. Diane Pinkley - National Geographic Learning.  

2) Our World 1, second edition, workbook. Ann Rossi - National Geographic Learning.  

3) Science notebook – caderno brochurão 96 fls., pautado, de uso obrigatório. 

4) Science booklet (exclusivo currículo Be). 

5) Dois livros paradidáticos:  

 The Three Bears. Tom Davison - National Geographic Learning. 

 Little Red Hen is Cooking. Rob Arego - National Geographic Learning 

 

ATENÇÃO! Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria / 

papelaria do País.  

Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”, apesar de ele estar 

disponível e poder ser adquirido em qualquer livraria / papelaria do País, em virtude de cortesia 

oferecida pela SBS Livraria Internacional aos alunos do Colégio Santo Agostinho, os pais que optarem 

por adquirir este material específico, poderão acessar o link: www.sbs.com.br/beeducationcsa e 

receber, como cortesia, o caderno a ser utilizado em sala (“SCIENCE NOTEBOOK”) e uma pasta do 

Programa BE - Bilingual Education. 

 
4. LITERATURA E PARADIDÁTICOS:  
 
RIBEIRO, Nye. No tempo dos meus bisavós. 2. ed. São Paulo: Ed. do Brasil, 2014. (Convívio Social e 

Ética).  

Os livros de literatura serão solicitados durante o ano. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR:  

O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou contratual com os 

transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva dos pais ou 

responsáveis. 
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